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1. INICIANDO O SISTEMA

No navegador Internet Explorer, acesse o endereço compras.manaus.am.gov.br. Aparecerá 
a seguinte tela:

Figura 1: Página inicial do sistema

Digite seu login e sua senha, clique em acessar, conforme Figura 1. O sistema solicitará ainda a 
chave de segurança, que foi enviada para o endereço de e-mail do usuário. Esse número deve-
rá ser digitado no campo indicado na Figura 2. Em seguida, clique em entrar.

Figura 2: Chave de Segurança

IMPORTANTE: O sistema COMPRAS MANAUS só funciona corretamente utilizando o navegador Internet Ex-
plorer. Nos demais navegadores, o sistema pode não funcionar corretamente.
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2. SOLICITANDO NOVA CATALOGAÇÃO

Antes de solicitar a catalogação de qualquer material ou serviço é preciso primeiro consultar 
se o item já está catalogado no sistema. Para isso, aponte o cursor do mouse sobre a guia 1  
CATÁLOGO e clique na opção 2  CONSULTA DE ITENS.

Figura 3: Consulta de itens

A pesquisa pode ser feita de duas formas: pela Classificação do Material ou Serviço (grupo, 
subgrupo e classe) ou pelos Argumentos de Pesquisa. No entanto, é recomendável realizar 
a busca por meio dos Argumentos de Pesquisa, pois retornará um resultado mais preciso.

Figura 4: Consulta ao catálogo

Selecione a natureza do item em 3  CATÁLOGO, o 4  TIPO DE PESQUISA (Inicia com, contém 
a palavra, código externo, nome do subgrupo ou código ID) e os 5  COMPLEMENTOS DE PES-
QUISA. Em seguida, digite um, dois ou três 6  PARÂMETROS A PESQUISAR e clique em 7  
CONSULTAR, conforme Figura 4.

Figura 5: Resultado da pesquisa
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Verifique se algum item apresentado no resultado da busca atende a sua necessidade. Caso 
nenhum atenda, solicite uma nova catalogação, conforme veremos a seguir.

2.1. ITEM COM DESCRIÇÃO APROXIMADA

Caso alguma descrição apresentada no resultado da busca seja similar ao material/serviço 
pretendido, selecione-a e clique em 8  CRIAR PC (Pedido de Catalogação), conforme Figura 6.

Figura 6: Selecionando descrição

A descrição selecionada aparece na tela de edição, onde o usuário poderá alterá-la confor-
me a sua necessidade. Nesse caso, é mantida a estrutura de classificação do item, ou seja, 
Grupo, Subgrupo e Classe. 

No campo COMPLETA, altere a descrição. Observe que a mesma descrição é alterada simul-
taneamente no campo DESCRIÇÃO, logo abaixo, exibido em vermelho.

No campo NOME COMERCIAL, insira um nome com o qual o item seja facilmente encontra-
do no mercado, podendo ser marca, modelo etc.

Nos campos REFERÊNCIA (CONTATO/FORNECEDOR), informe o endereço eletrônico de pelo 
menos 03 (três) marcas diferentes do produto. Caso seja um item que direcione para uma 
marca, pode-se fornecer uma única referência acompanhada da devida justificativa técnica 
aprovada pelo jurídico no campo OBSERVAÇÕES. Em caso de material gráfico, confecções ou 
serviços, o campo REFERÊNCIA pode ser preenchido com o contato dos fornecedores.

No campo UNIDADE MEDIDA, informe em qual unidade de medida o item será adquirido.

No campo MOTIVO, selecione qual o motivo do pedido de catalogação: Adesão à ATA, Com-
pra Direta, Licitação, Renovação Contratual, Registro de Preço, Cadastro de Contratos e En-
trada de Estoque.

No campo ANEXAR ARQUIVO, o solicitante poderá enviar qualquer arquivo que facilite a 
identificação do item, como imagens, Termo de Referência, Projeto Básico etc.

8
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Figura 7: Tela de edição do pedido

Após preencher todos os campos, clique em 9  ENVIAR.

IMPORTANTE: O campo ANEXAR ARQUIVO será obrigatório quando se tratar de solicitação de SERVIÇOS 
(onde deverá ser enviado o Termo de Referência/Projeto Básico) e/ou quando o motivo da solicitação for 
ADESÃO À ATA de registro de preços – ARP (onde deverá ser enviada a ARP correspondente).

9
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Ao visualizar a caixa de diálogo, clique em 10  OK.

Figura 8: Confirmação da criação do pedido de catalogação

Figura 9: Pedido de catalogação enviado

Após o PC ser enviado, o sistema exibirá o número para acompanhamento, que deverá ser 
anotado pelo solicitante para futuras consultas, conforme Figura 9.

2.2 NOVO ITEM

Caso nenhuma descrição satisfaça a necessidade ou a pesquisa não retorne nenhum resul-
tado, clique diretamente em CRIAR PC. Selecione a estrutura de classificação do item: Tipo 
de Catalogação, Grupo e Subgrupo. Em seguida, clique em 11  CONTINUAR.

Figura 10: Selecionando a estrutura de classificação do item
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Preencha os campos, conforme mostrado no subtópico 2.1, mas nesse caso você deverá pre-
encher a descrição completa, informando todas características, conforme Figura 11. Clique 
em 12  ENVIAR.

Figura 11: Tela de edição do pedido

Após o PC ser enviado, o sistema exibirá o número para acompanhamento, que deverá ser 
anotado pelo solicitante para futuras consultas.

2.3 ITENS QUE NECESSITAM DE REVISÃO

Alguns itens do catálogo estão com o ID em vermelho, o que indica que, caso o item atenda 
sua necessidade, será necessário solicitar uma revisão, que será enviada como um pedido 
de catalogação, mas acompanhada de uma observação (preenchida automaticamente pelo 
sistema). Já os itens cujo ID está verde, poderão ser usados sem restrições.

12
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Figura 12: Solicitando revisão

Para solicitar revisão, selecione o item desejado e clique no botão 13  SOLICITAR REVISÃO, 
conforme Figura 12. Será exibida a mesma tela de um pedido de catalogação novo, no en-
tanto somente os campos NOME COMERCIAL, REFERÊNCIA (CONTATO/FORNECEDOR), 
MOTIVO e ANEXAR ARQUIVO devem ser preenchidos. Após a análise do catalogador, caso o 
item esteja em condições de uso, seu código ID passará para a cor verde e poderá ser usado 
normalmente. Caso o item não esteja em condições de uso, será cadastrado um novo item 
com novo código.

3. ACOMPANHANDO OS PEDIDOS

Após o PC ser enviado, o solicitante deve acompanhar o andamento de sua solicitação. Na 
guia 1  CATÁLOGO”, clique em 2  CONSULTAR PEDIDO DE CATALOGAÇÃO.

Figura 13: Consultar pedido de catalogação

No campo 3  SOLICITANTE, selecione o seu nome para visualizar somente os seus pedidos, con-
forme Figura 14 (caso o campo fique em branco, serão exibidos todos os pedidos da Unidade 
Gestora do usuário). Selecione o 4  STATUS DO PEDIDO e, em seguida, clique em 5  CONSULTAR.

Figura 14: Consultando seus pedidos
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As solicitações serão exibidas conforme os filtros selecionados. A lista possui algumas colu-
nas, a saber:

NÚM. PC: Mostra o número do Pedido de Catalogação.
DESCRIÇÃO DO ITEM: Exibe a descrição do item demandado pelo solicitante.
UNIDADE SOLICITANTE: Informa a Unidade Solicitante, ou seja, o órgão que solicitou o pedido.
NOVO ID: Exibirá o novo ID (número de identificação) do item. Esse número só será gerado 
após o pedido ser Finalizado (conforme veremos adiante).
DATA: Exibe a data em que o pedido foi enviado.
STATUS: Exibe o status atual do pedido.

A seguir, abordaremos sobre o procedimento de cada status.

3.1 ENVIADO

Um pedido com status Enviado é aquele que foi enviado pelo solicitante, mas que ainda não 
foi visualizado pela equipe DIPMS/UGCM. Selecione o solicitante e o status ENVIADO e clique 
em CONSULTAR (conforme ensinado na Figura 14)

Figura 15: Pedidos com status enviado

Clique na descrição do item desejado para acessar novamente a tela de edição. Nessa si-
tuação, você não poderá mais editar a descrição, mas poderá enviar mensagens a equipe 
DIPMS/UGCM por meio do campo MENSAGEM. Caso você tenha esquecido algum detalhe 
na descrição, poderá acrescentá-lo na mensagem para que o catalogador que analisará o 
pedido faça as devidas alterações. Em seguida, clique em ENVIAR.

Figura 16: Enviando mensagens ao catalogador
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O sistema mantém um histórico de todas as mensagens enviadas e recebidas, conforme Fi-
gura 16, permitindo o acompanhamento de todas as operações realizadas.

3.2 ANÁLISE

Um pedido com esse status é aquele que está em processo de avaliação pela equipe DIPMS/
UGCM. Nesse status também é possível comunicar-se com equipe DIPMS/UGCM via mensa-
gem, conforme foi ensinado no subtópico 3.1.

Figura 17: Solicitações em análise

3.3 DEVOLVIDO

Esse status ocorre quando o catalogador tem alguma dúvida sobre o pedido e o devolve 
para que o solicitante esclareça. Clique na descrição do item para ler a mensagem da 
equipe DIPMS/UGCM e clique em 6  REENVIAR conforme Figura 19, para que você possa 
responder aos questionamentos e o pedido retornar à equipe DIPMS/UGCM.

Figura 18: Pedidos com status devolvido

IMPORTANTE: Não há como excluir mensagens. Portanto, envie somente o necessário. NUNCA envie men-
sagens de cunho agressivo e/ou ofensivo!
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Figura 19: Histórico do pedido devolvido

Ao aparecer a caixa flutuante com o campo 7  OBSERVAÇÃO, responda os questionamentos 
e clique em 8  ATUALIZAR, conforme Figura 20.

Figura 20: Observação de reenvio

Após o reenvio, seu pedido volta para o status Enviado.

3.4 CANCELADO

O pedido poderá ser cancelado pela equipe DIPMS/UGCM caso tenha sido enviado em du-
plicidade, a pedido do próprio solicitante ou quando o PC completar 10 dias com status de-
volvido. O cancelamento será devidamente justificado pela equipe DIPMS/UGCM. Clique na 
descrição do item para visualizar o histórico do chat.

Figura 21: Pedidos cancelados

Figura 22: Mensagem de cancelamento

IMPORTANTE: Caso não seja reenviado em até 10 (dez) dias, o pedido será CANCELADO AUTOMATICA-
MENTE pelo sistema.
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3.5 NEGADO

O pedido poderá ser negado caso o item solicitado já exista no catálogo. Clique na des-
crição do item para visualizar o histórico do chat.

Figura 23: Pedidos negados

Figura 24: Mensagem de negação do pedido

3.6 FINALIZADO

Esse status significa que o item solicitado foi cadastrado sendo gerado um novo ID (número 
de identificação) para ele, conforme Figura 25. Por meio desse número, você poderá aces-
sar o item no catálogo.

Figura 25: Pedidos finalizados
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Clicando na descrição do item, você poderá visualizar o histórico do chat, assim como nos 
demais status.

Figura 25: Histórico de pedido finalizado

Para acessar o item no catálogo, acesse a tela CONSULTA DE ITENS, conforme ensinado no 
tópico 2 deste manual, selecione o TIPO DE PESQUISA código ID e, em seguida, digite o 
novo ID do item no campo PARÂMETRO A PESQUISAR.



Para mais informações sobre os procedimentos descritos nesse passo a passo 
entrar em contato com a Divisão de Padronização de Materiais e Serviços – 
DIPMS/UGCM:

SERVIDORES

ROBSON CARVALHO DA SILVA
JOCILEY BRAGA DA SILVA
CLAÚDIO ROBERTO FERREIRA DOS ANJOS JÚNIOR
ANDREIA VIEIRA DE SOUZA
IRACEMA CAMPOS CALDERARO
ELIANE DE JESUS E SILVA
KATLEY DA CRUZ BENTO
IVANEIDE VIEIRA

TELEFONES

(92) 3215-6390
(92) 3215-6307
(92) 8855-1080

ENDEREÇO ELETRÔNICO

catalogacao.ugcm@pmm.am.gov.br

ESTE MANUAL ESTÁ SUJEITO A REVISÃO E ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES




